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مقدمه
انسان از ديرباز براي شناخت پديدههاي تشکیل دهندة دنیاي اطراف خود ،تالش
نموده و به مرور زمان توانسته است که تالشهاي خود را با تکیه بر اصولي مشترک،
به روشهايي تبديل کند که محصول آن علمي است که امروزه از آن بهرهمنديم .اي
روشها به نوبة خود مورد نقد و بررسي قرار گرفته و نقاط قو و ضعف آنها به طور
دقیق ارزيابي شده است؛ به طوري که امروزه روشهاي تحقیق علمي ،ابزار شناخت
مطمئني براي بسیاري از دانشمندان محسوب ميشوند (عابدي)42 :2830 ،؛ از طرفي،
توسعه و پیشرفت صنعتي ،اقتصادي و اجتماعي هر جامعه مرهون پژوهش و تحقیق
مستمر در همه زمینههاست .نگاهي اجمالي به سیر تحوال صنعتي و اقتصادي
درکشورهاي صنعتي مانند ژاپ نشان ميدهد که رشد و شکوفايي اي کشورها به
موازا سرمايهگذاري در بخش تحقیقا  ،پیشرفته است .در ايران ،پژوهش يک نهال
تازه غرس شده در نظام آموزشي است که براي رشد و شکوفايي آن بايد درصدد
تقويت هرچه بیشتر بستر يا خاستگاه آن برآمد (عاليي و اعظمي ،21 :2838 ،جفري ،
 ،145 :2131فرمانبر و عسگري .)33 :2832 ،روش تحقیق ،يکي از مناب مهم کسب
دانش است و برخي از افراد ،رويکردها و روشهاي تحقیق را به عنوان روشهاي
مجزايي در نظر ميگیرند.
از سوي ديگر ،بررسي دقیق مقالههاي چاپ شده در يک مجله علمي -پژوهشي،
يکي از مهمتري راهها براي ارتقاي کمي و کیفي آن مجله و بهتب آن ،موجب رشد
علمي در زمینه تخصص مجله است .اي موضوع ،نه تنها به فهم دقیق روند چاپ
مقاال در آن مجله کمک مينمايد ،بلکه زمینهاي به منظور برنامهريزي براي
پیشرفتهاي بعدي آن مجله است (جاويد  .)0 :1552 ،در اي زمینه ،مطالعا
انگشتشماري در حیطة تعلیم و تربیت انجام شده است؛ از آن جمله ميتوان به
پژوهشي که از سوي باقري و خسروي ( )21 :2834با عنوان "پژوهش تربیتي :چیستي
و روششناسي" انجام شده است اشاره نمود .آنها روش شناسي پژوهش تربیتي را به
دو نوع فلسفي و علمي تقسیمبندي نمودهاند .پژوهشهاي فلسفي در تربیت ،ناظر به
بررسي عقالني و منطقي نسبت به ارزشها و اهداف و استلزامهاي آنها در روشهاي
عملي است .پژوهشهاي علمي در تربیت ،با توجه به اينکه نوعي عمل پژوهي و
معطوف به بررسي اعمال ارزشي است ،با روشهاي معطوف به داليل ،اعمال را مورد
1. Jeffery
2. Jawaid
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استفاده قرار خواهد داد .همچنی آنها اظهار داشتهاند؛ نبايد تصور کرد که ترکیب
روشهاي کمي و کیفي ،کاري تناقضآمیز است؛ زيرا تناقض ،طبق تعريف ،میان امر
وجودي و امر عدمي رخ ميدهد ،اما روشهاي کمي و کیفي ،چنی تقابل وجودي -
عدمي ندارند؛ بلکه بايد آنها را چون جنبههاي مختلف امر وجودي در نظر گرفت و يا
حداکثر ،بنا به تعبیري که در باال بیان کرديم ،روشهاي کمي يا علت جو ،ناظر به
حدود عمل آدمي و روشهاي کیفي ،ناظر به تکوي آن خواهد بود.
شعباني ورکي ( ،)21 :2830نیز در مقالهاي با عنوان "نقد روششناسي تحقیقا
تربیتي در ايران" به بیان مفاهیم اثبا گرايي ،تفسیرگرايي ،روايي و پايايي ابزار
پرداخت " .در اي پژوهش ،کلیة گزارشهاي پژوهشي که در طي  0سال به تصويب
شوراي پژوهش آموزش و پرورش استان خراسان رسیده است براي بررسي در اي
تحقیق مورد استفاده قرار گرفتهاند .نتايج به دست آمده نیز بدي شرح است؛ از
مجموع پژوهشهاي کمي ،فقط يک پژوهش آزمايشي است که پژوهشگر در آن تأثیر
کالسهاي آموزش خانواده را بر آگاهي ،نگرش و عملکرد والدي نسبت به مسائل
آموزشي ،فرهنگي و تربیتي فرزندان در سه دورة دبستان ،راهنمايي و متوسطه شهر
مشهد در سال تحصیلي مورد بررسي قرار داده است .از مجموع پژوهشهاي مورد
بررسي نیز فقط يک گزارش مربوط به پژوهش کیفي است که در دو مرحله به انجام
رسیده است .اي گزارش به تاريخچة آموزش و پرورش نوي در استان خراسان
پرداخته است 15 .طرح پژوهشي نیز روشهاي توصیفي از نوع پیمايشي ،علّي-
مقايسهاي يا همبستگي را به مورد اجرا گذاشته شدهاند.
بررسي آموزش روششناسي پژوهش در روانشناسي و علوم تربیتي در ايران،
عنوان مقالة ديگري است که از سوي لطفآبادي ،نوروزي و حسیني ()225 :2834
انجام شده است .اي پژوهش ،مقاال چاپ شده در نشريا علمي -پژوهشي
روانشناسي و علوم تربیتي در ايران را از نظر معرفتشناسي ،روششناسي ،هدف يا
نوع طرح پژوهشي ،مورد بررسي قرار داده است.
"کند و کاو در ترجیحا روششناختي پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت در
ايران" پژوهش ديگري است که از سوي مهر محمدي ( )24 :2834انجام شده است.
وي در اي پژوهش عنوان نموده است که بحث روششناسي پژوهش در آموزش ،تا
حدود زيادي مهجور بوده است و اي مهجوريت ريشه در مهجور بودن پژوهش در
آموزش دارد.
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در اينجا نويسندگانِ اي مقاله به تأسي از گودلد ( )2815معتقدند که پژوهشگران
حوزه آموزش و برنامه درسي خودشان را آويزان يک خزانة محدود از روشهاي
پژوهش کردهاند؛ خزانة محدودي که به طور عمده از حوزة روانشناسي عاريت گرفته
شده است (گودلد2815 ،؛  .)32در چنی مواردي مهجوريتِ آموزشِ روشهاي
پژوهش به مهجوريت به کارگیري اي روشها در پژوهش در حوزة آموزش عالي
برميگردد و اگر نسبت به روششناسي مقاال  ،بويژه عدم شناسايي ضعفهاي
موجود در مقاال در حوزه آموزش عالي ،بررسي الزم صور نگیرد اي امر ميتواند
دستیابي به شناختِ عمیق و تولید دانش و نظريههاي تبیی کنندة وضعیت موجود را با
چالش جدي مواجه سازد؛ به ديگر سخ  ،اگر به اي قبیل مطالعا آسیبشناسانه
توجه دقیقي شود ،ره آورد آن به کسب شناخت از زوايا و ابعاد مختلف مسائل موجود
ميانجامد؛ درنتیجه ،ضم تولید دانش عمیق از وضعیت نظام آموزش عالي ،فرصت
الزم براي تصمیما هوشمندانه و بهبود فراهم ميآيد.
لذا مطالعة حاضر کوشش دارد تا ويژگيهاي مقاال منتشرة حوزه آموزش عالي
ايران و هلند را مورد مقايسه قرار دهد تا زمینههاي تحول در ارتباط با آن و انجام
فعالیت پژوهشي مولد و تحول آفري در حوزة آموزش عالي را موجب شود؛ بر اي
اساس ،مقالة حاضر به بررسي مقاال در دو مجلة آموزش عالي ايران و آموزش عالي
خارج از ايران (هلند) ميپردازد تا ضم شناسايي تفاو ها و شباهتهاي موجود در
عناصر به کارگرفته شده در مقاال اي دو مجله ،راهکارهاي الزم براي بهبود وض
موجود را پیشنهاد کند.
از میان چهار عنصر مورد بررسي ،روشها نیاز به توضیح دارد تا منظورمان را
واضح نمايد .ريچاردجسر تحقیق را «تالشي براي توضیح حقیقت ميداند و
ميافزايد« :انسان در فرآيند تحقیق ،گام به گام خود را به حقیقت نزديک ميکند و در
هرگام به سطح عالي تري ازمعرفت دست مييابد» (اصغرپور .)25 :2822 ،در فرهنگ
لغت آريانپور ( ،)2822واژة تحقیق ،به معناي پژوهش ،تحقیق ،کند و کاو ،تجسس و
کاوش است .روش تحقیق نیز «مجموعهاي از فرآيندها و قواعد است که در قالب يک
نظم سیستماتیک و روشهاي اجرايي ،محقق را در جهت پاسخ سؤاال تحقیق
هدايت ميکند» (علي احمدي و غفاريان .)124 :2831 ،روش تحقیق ،يکي از مناب
مهم کسب دانش است که برخي از افراد رويکردها و روشهاي تحقیق را به عنوان
روشهاي مجزايي در نظر ميگیرند؛ بر اي اساس ،با سه نوع روش روبرو ميشويم:
1. Jesser
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روشهاي کمي ،کیفي و ترکیبي (بريم  ،11 :1554 ،شعباني ورکي )22 :2830 ،که به
ترتیب زماني ،نخستی روش ،روش کمي است.
در واق  ،تشکري و تدلي ( )20 :1558 ،81 :2113سه جنبش روششناختي در
علوم اجتماعي و رفتاري معاصر را بترتیب زماني از يکديگر تفکیک کردهاند که اولی
جنبش مربوط به جنبش کميگرا است .محققاني که در سنت اثباتي کار کرده و
بررسيهاي آنها مبتني بر تحلیلهاي آماري و عددي است ،در اي جهتگیري قرار
ميگیرند.
به پژوهش کیفي ،پژوهش مابعد اثبا گرا نیز گفته ميشود .در پژوهشهاي
کیفي ،که در آن واقعیت اجتماعي از سوي مشارکتکنندگان در آن ساخته ميشود،
فرض بر اي است که واقعیت اجتماعي ،به طور پیوسته و مداوم در موقعیتهاي
محلي ساخته ميشود .پژوهشگران کیفي بر نوعي تفسیر کلنگر تأکید ميکنند .آنان
واقعیتها و ارزشها را به صورتي غیر قابل تفکیک و آمیخته با يکديگر در نظر
ميگیرند .همچنی مارشال وراس م ( )42 :2822ميافزايند که دادههاي حاصل از
پژوهش کیفي باز و منعطف هستند و به سادگي از طريق راهکارهاي آماري حاصل
نميشوند.
استفاده از روشهاي کمي و کیفي در مراحلي از تحقیق است که ميتواند به شیوة
همزمان يا متوالي انجام گیرد ،به گونهاي که داراي نقاط قو مکملي و نقاط ضعف
ناهمپوشان باشند (کرسول و همکاران ،12 :1558 ،جانسون و کريستنس ،18 :1553 ،
بازرگان هرندي .)14 :2832 ،هريک از رويکردهاي کمي و کیفي فراهم آورندة يک
نگاه اجمالي متفاو از واقعیت است ،و در صورتي که هريک از روشها به تنهايي
بهکار برده شوند ،موجبا ايجاد محدوديت در فهم دانش را فراهم ميآورند؛ لذا اگر
پژوهشگر بتواند رويکردهاي پژوهش را با هم ترکیب نموده و از اي طريق،
دستافزاري براي فهم بهتر موضوع مورد بررسي فراهم کند ،اي عمل مزيت مهمي
براي او به شمار ميرود (بورالند.)0 :1552 ،
در اينجا الزم است که رويکردهاي تأثیرگذار بر پژوهشهاي کمي ،کیفي و ترکیبي
بیان شود .سه مبناي فلسفي که رويکردهاي مذکور مبتني بر آن هستند ،شامل
اثبا گرايي ،سازندهگرايي (تفسیري) و عملگرايي (نصر و شريفیان )2834 ،است که
در ادامه به توضیح هر يک پرداخته ميشود.
1. Bryman
2. Tashakkori and Teddlie
3. post positivism
4. Concurrent
5. Sequential
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اثباتگرايي
زيربناي اي رويکرد ،اثبا گرايي است .هستيشناسي پارادايم اثبا گرا مبتني بر
عینیتگرايي است و در آن واقعیت بهصور ثابت مورد توجه قرار ميگیرد .همچنی
ماهیت آدمي ثابت تلقي ميشود و براي انسان در پیدايش تحوال اجتماعي نقش
مهمي در نظر گرفته نميشود .معرفتشناسي اي پارادايم بر اساس مشاهده يک
واقعیت عیني به کمک تجربة حسي و جم آوري دادههاي تجربي شکل ميگیرد.
تبیی علمي اي روش براي تمام علوم يکسان و شامل ارائة روابط قانونمند است.
همچنی تصور ميشود که پژوهشگر ،فردِ بيطرفي است که ارزشها و ديدگاههاي او
در پژوهش دخالت نميکند (پاک سرشت .)82 :2832 ،طبق گفتة بازرگان (،)28 :2832
متخصصان ،گزارههاي تحقیق را صور بندي کرده و تحت شرايط کنترل شده بررسي
مينمايند تا به دانش دست يابند .با اي وصف ،روشهاي پژوهشِ برخاسته از
پارادايم اثبا گرايي تحقیقا تجربي و آزمايشي با استفاده از ابزارهاي اندازهگیري
کمي کنترل شده است.
طبق گفتة شعباني ورکي ( )28 :2834نیز براساس اي نظريه در پژوهشهاي علمي
فرضیه مقدم بر مشاهده وجود ندارد؛ در نتیجه ،سؤاال پژوهشي جايگزي فرضیه
ميشود.

نظريههاي تفسيري

طبق گفتة شعباني ورکي ( )12 :2834از بنیاديتري دستاوردهاي پیرامون نظريههاي
تفسیري ،ديدگاه آنها پیرامون تفکیک علوم به علوم رواني و علوم طبیعي است .به
اعتقاد طرفداران نظريههاي تفسیري ،تمايز علوم انساني و طبیعي را با استناد به چند
دلیل مشخص ميتوان توجیه کرد:
 .پديدههاي طبیعي مستقل از اراده انسانها وجود دارند؛ در حالي که پديدههاي
انساني تاب ارادة آزاد انسان هستند.
 .واقعیتهاي طبیعي و انساني به يک شیوه قابل شناسايي نیستند؛ به عبار
ديگر ،واقعیت از يک سو با تجربة بیروني و از سوي ديگر با اتکاي بر تجربه دروني
قابل شناخت است.
 .علوم انساني ،بر خالف علوم طبیعي ،اعم از اينکه موضوع پژوهش آن تربیت،
سیاست يا هر موضوع ديگري باشد ،جهاني شاعرانه را که به دست انساني ساخته
شده است نمودار ميسازد.
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 .در علوم انساني ،پژوهشگر در مقام انسان به مطالعة انسانهاي ديگر ميپردازد
و اي تجانس میان پژوهشگر و موضوع پژوهش از بسیاري جها موجد تفاو هايي
در دو عالم معرفت طبیعي و انساني خواهد بود.
طرفداران نظريههاي تفسیري بر اي باورند که پژوهش در قلمرو علوم انساني با
نظر به ويژگيهاي مورد وصف اقتضا ميکند تا از هرگونه پیشداوري يا پیشگويي ،به
سبکي که نظريه پردازان عقل گراي انتقادي مطرح ميکنند ،پرهیز شود.

عملگرايي
از منظر قائالن به رويکرد ترکیبي ،پارادايم زيربنايي اي رويکرد ،عملگرايي است .در
فلسفه عملگرايي بر اي نکته تأکید ميشود که پژوهشگر بايد رويکرد يا ترکیبي از
رويکردها را مورد استفاده قرار دهد که به بهتري شکل در يک موقعیت واقعي به کار
ميآيد و به صور دقیق و کاملتري به سؤالهاي پژوهش پاسخ ميدهد (نصر و
شريفیان.)20 :2834 ،
از نگاه عملگرايان ،از آنجا که هر دو رويکرد کمي و کیفي محدوديتها و مزايايي
دارد ،پژوهشگران بايد از ويژگيهاي هر دو رويکرد براي درک بهتر پديدهها استفاده
کنند (آنوگ بوزي و لیچ 2 :1550 ،؛ پیتر و گالیوان )4 :1552 ،؛ عالوه بر اي  ،نظرية
سازگاري نیز بهعنوان زيربناي پژوهش ترکیبي مطرح است .براساس اي نظريه،
روشهاي کمي و کیفي با يکديگر توافق دارند و آنها را ميتوان در يک پژوهش
واحد بهکار گرفت.

روش پژوهش
تحقیق حاضر ،توصیفي از نوع تحلیل محتواست .تحلیل محتوا ،تکنیکي پژوهشي
است که براي توصیف عیني و منظم محتواي آشکار ارتباطا به کار ميرود ،و هدف
تحلیل مانند همة تکنیکهاي پژوهشي ،فراهم آوردن شناخت ،بینشي نو ،تصوير
واقعیت و راهنماي عمل است (کريپندورف.)10 :2815 ،

1. Onwuegbuzie
2. Leech
3. Petter
4. Gallivan
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بنابر اظهار لطف آبادي ،نوروزي و حسیني ( ،)282 :2834نیز يکي از روشهاي
استاندارد تحلیل و تفسیر و ارزيابي پژوهشها روش تحلیل محتواست که ميتوان
روشها ،محتوا و يافتههاي پژوهشي را بهگونهاي عیني و منظم ،استخراج و همچنی ،
حجم قابل توجهي از اطالعا درون مت و ساختارها و ويژگيهاي آن را بهگونهاي
نظام يافته مشخص ساخت .اي کار زماني میسر ميشود که اطالعا درون مت را بر
اساس يک چارچوب معی مقولهبندي نموده و با مطالعة معنيدار مت  ،محتواي آن را
آشکار کرد .معموالً تحلیل محتوا را با روش تحلیل مفهومي (يا تحلیل موضوعي)
انجام ميدهند؛ يعني با انتخاب يک مفهوم معی و جستوجو براي پیدا کردن موارد
آشکار و ضمني آن در مت  ،کمیت آن مفهوم را اندازهگیري ميکنند.
همچنی خاطر نشان ميسازند که اجراي تحلیل موضوعي محتوا شامل اي مراحل
است  )2تصمیمگیري در مورد سطح تحلیل؛  )1تعیی تعداد مفاهیمي که بايد تحلیل
محتوا شوند؛  )8تصمیمگیري در اي مورد که آيا ميخواهیم وجود يک مفهوم يا
فراواني آن در مت را مطالعه کنیم؛  )2تعیی رمزهاي مربوط به مفاهیم مورد مطالعه و
نحوة رمزگذاري؛  )0تعیی چگونگي تشخیص میان مفاهیم و میزان تعمیم هر مفهوم
به موارد مشابه؛  )4تعیی نحوة رمزگذاري و اجراي آن ،شامل رمزگذاري دستي يا
رمزگذاري نرمافزاري؛  )2تعیی چگونگي تحلیل نتايج از اي نظر که تحلیلها از نوع
کمي و آماري يا از نوع کیفي و تفسیري باشد (همان منب .) 221 ،
بههمی منظور ،براي ايجاد چارچوبي معی با استفاده از مناب معتبر روش تحقیق
يک چک لیست در چهار حیطه از سوي محقق تنظیم شد .حیطة اول :روششناسي در
سه حیطة کمي ،کیفي و ترکیبي ،حیطة دوم :نوع نمونهگیري ،حیطة سوم :نوع ابزار و
حیطة چهارم :تحلیل آماري .مقرر شد که نوع هر کدام از اي اطالعا با استفاده از
تحلیل محتواي مقاله استخراج و در ستون مربوط به خود درج شود.
تحقیق حاضر ،تمرکز خود را بر مجال علمي در زمینة آموزش عالي نهاده است.
به دلیل تکثر و تعدد مجال تربیتي و همچنی اهمیت تحقیقا آموزش عالي در
مقايسه با ساير تحقیقا آموزشي ،نیمي از مقاال هر مجله بر اساس نمونهگیري
تصادفي ساده انتخاب شد .براي اي منظور ،دو مجلة آموزش عالي در ايران و خارج
از کشور (هلند) که با سابقهتري و داراي بیشتري مقاله در اي حوزه هستند که به
طور مرتب در سالهاي اخیر به چاپ مقاال پرداختهاند ،انتخاب شد .مجلة آموزش
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عالي در ايران به مدير مسؤولي "ابراهیم صالحي عمران " و سردبیري "محمد يمني
دوزي سرخابي " و آموزشعالي منتشر شده در هلند به سردبیري "جسي والیما "
است .علت انتخاب مجلة آموزش عالي هلند و مقايسة تطبیقي مجله انجم آموزش
عالي ايران با آن ،به میزان ضريب تأثیر مجله و نقشي که مجله در دانشافزايي
تحقیقا مربوط به آموزشعالي از خود نشان داده است ،برميگردد .مجلة مذکور،
شناخته شده و داراي خواننده بااليي است؛ از طرف ديگر ،محتواي موضوعي مجال
مورد بررسي نیز طیف وسیعي از موضوعا آموزشعالي را شامل ميشود؛ چرا که با
وجود انتشار بسیاري از مجال در زمینة آموزش عالي ،حیطههاي موضوعي آنها دامنة
محدودتري دارند؛ بهعنوان مثال؛ "يادگیري و آموزش در برنامه درسي آموزش عالي"
يا "مديريت آموزش عالي"؛ بنابراي  ،هر دو مجلة مذکور از لحاظ محتوايي نسبتاً
يکسان و همه حیطههاي پژوهش در آموزش عالي را شامل ميشوند.
به جهت بهروز بودن ،سعي شد آخري مقالههاي پژوهشي منتشر شده که مت
کامل آن مقالهها در دسترس باشد ،انتخاب شود .با توجه به اينکه مقالههاي آموزش
عالي ايران در سال2815در " "www.sid.irنمايه نشده بود ،مقاال سال  2831در
نظر گرفته شد و از آنجايي که اي مقاال اندک بود ،از مقاال سالهاي  2833نیز که
چهار شماره را تشکیل ميداد ،استفاده شد که اي مشکل تا حدودي مرتف گرديد .در
ارتباط با مجلة آموزش عالي هلند ،از آنجايي که طي يک سال 12 ،مقاله ،جامعة مورد
مطالعه بوده است ،تنها سال 1522مبناي بررسي قرار گرفت؛ بر اي اساس 21 ،مقاله از
آموزش عالي ايران طي سالهاي  2831 ،2833و  12مقاله در سال  1522جامعه مورد
مطالعه و از اي بی  ،همانطور که عنوان شد 05 ،درصد از مقاال هر مجله برحسب
نمونهگیري تصادفي ساده به عنوان نمونة مورد مطالعه در نظر گرفته شد .با توجه به
اي مالک 12 ،مقاله از ايران و  21مقاله از مجلة آموزشعالي خارج از کشور انتخاب
شد که در مجموع  48مقاله و در چهار حیطه :رويکرد پژوهش ،روش نمونهگیري،
ابزار پژوهش و تحلیل آماري مورد بررسي قرارگرفت.

 .استاددانشگاه مازندران
 .استاد دانشگاه شهید بهشتي
3. Jussi Valimaa, professor of higher education at the university of Jyvaskyla, Finland

نامة آموزش عالي

121

يافتهها

مقالههاي مورد بررسي ،از نظر رويکرد ،در سه دسته کمي ،کیفي و ترکیبي و از نظر
نمونهگیري در دو دسته کمي ،هدفمند يا ترکیبي ،و از نظر ابزار جم آوري اطالعا
در پنج دسته پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،اسناد و مدارک ،آزمون و از نظر تحلیل
آماري در چهار دستة آمار توصیفي ،استنباطي ،توصیفي -استنباطي و کیفي قرار
گرفتند .الزم به ذکر است که برخي از مقالهها ممک است که در هر حیطه چند دسته
را شامل شوند و به همی دلیل ،جم آن حیطه با تعداد مقاله همخواني نداشته باشد؛
به طور مثال ،ممک است که از نظر ابزار جم آوري اطالعا  ،هم از پرسشنامه و هم
از مشاهده استفاده شده باشد (مراجعه شود به جدول شماره  2تا .)2
جدول ( )1مقايسة رويکردهاي پژوهشِ مقاالت تحليل شده در مجالت نمونه پژوهش
حيطه
کمي
کیفي
ترکیبي
جمع

روش

آموزش عالي ايران
(23 )30/2
(1 )1/0
(2 )2/2
21

مجله
آموزش عالي ]هلند[
(23 )21/3
(12 )5/05
(8 )2/22
22

با توجه به جدول فوق ميتوان عنوان نمود که از  12مقالة فارسي که مورد تحلیل قرار
گرفته است ،از بخش رويکرد مورد استفاده 23 ،مورد کمي 1 ،مورد کیفي و رويکرد
ترکیبي  2مقاله مشاهده شد که بهترتیب  1/0 ،30/2و  2/2درصدهاي هريک از
رويکردهاي فوق به شمار ميرود .در مجلة آموزش عالي خارج از کشور از  21مقالة مورد
بررسي 23 ،مورد با  21/3درصد از رويکرد کمي و  12مورد با  05درصد از رويکرد کیفي
و  2/22درصد با  8مورد از رويکرد ترکیبي در مقاال خود استفاده نمودهاند.
جدول ( )2مقايسة روش نمونهگيري مقاالت تحليل شده در مجالت نمونة پژوهش
حيطه

نمونهگيري

نمونهگیري کمي
نمونهگیري هدفمند
نمونهگیري کمي و کیفي (ترکیبي)
عدم مشخص بودن نمونهگیري
جمع

آموزش عالي ايران
(21 )15/2
5
5
(1 )1/0
21

مجله

Higher Education

(82 )28/3
(2 )24/4
5
(2 )1/0
22
1. Higher Education
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جدول ( )1نشان ميدهد که در مقاال فارسي که بررسي شده است؛  21مورد آن
با  15/2از نمونهگیري کمي که در واق تنها نوع نمونهگیري مورد استفاده در اي
مقاال نیز ميباشد .در مجلة خارجي مورد بررسي 82 ،مورد از نمونهگیري کمي و 2
مورد از نمونهگیري کیفي استفاده نمودند که درصدهاي تخصیص داده شده بهترتیب
برابر با  28/3و  24/4است.
جدول ( )3مقايسة ابزار مقاالت تحليل شده در مجالت نمونة پژوهش
مجله
حيطه

ابزار و منابع
گردآوري داده

باز
پرسشنامه
بسته
هردو
کل
سازمان يافته
مصاحبه
نیمه سازمان يافته
بدون سازمان
کل
مشاهده
اسناد و مدارک
آزمون
جمع

آموزش عالي ايران
5
(23 )22/ 30
5
5
(1 )1/01
5
5
(1 )1/01
5
(1 )1/01
5
22

Higher Education

(2 )1/83
(1 )12/21
5
(25 )18/3
(1 )2/24
(1 )12/21
(2 )1/83
(21 )13/02
5
(15 )22/42
(2 )1/83
56

جدول ( )2بیانگر آن است که مقاال مورد بررسي فارسي در ارتباط با ابزار
جم آوري دادهها 23 ،مورد از پرسشنامه (آن هم از نوع بسته پاسخ) استفاده نموده و
 30/22درصد را به خود اختصاص داده و مصاحبه نیز با  1مورد و  1/01درصد و
اسناد و مدارک نیز بهعنوان يکي ديگر از ابزارگردآوري دادهها همانند مصاحبه مورد
استفاده قرار گرفتهاند ،همچنی بايد افزود که از مشاهده و آزمون استفاده نشده است.
در مقاال خارجي مورد بررسي 25 ،مقاله از پرسشنامه ( 2مورد آن باز پاسخ ()1/83
و  1مورد ديگر بسته پاسخ ( ))12/21استفاده نمودند .مصاحبه نیز در  21مقاله مشاهده
شد که  1مورد آن سازمان يافته ( 1 ،)2/24مورد نیمه سازمان يافته با  12/21درصد و 2
مورد بدون سازمان ( )1/83بوده است.
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همچنی الزم به ذکر است که از آزمون  )1/83( 2و اسناد و مدارک  15بار با
 22/42درصد به عنوان ابزار گردآوري داده ها در مقاال مورد بررسي استفاده شده
است و ابزار مشاهده نیز در مقاال مورد بررسي لحاظ نشده بود.
جدول ( )2مقايسة تحليل آماري استفاده شده در مقاالت تحليل شده در مجالت نمونة
پژوهش
حيطه
تحليل آماري

توصیفي
استنباطي
توصیفي واستنباطي
جمع

مجله
آموزش عالي ايران
(4 )13/02
(25 )22/42
(0 )18/3
21

 اعداد داخل پرانتز نشاندهندة درصد است.

Higher Education

10

()01/01
(2 )24/4
(25 )18/3
22

دادههاي حاصل از جدول  0نشان ميدهد که در تحلیلهايآماري صور گرفته
در مقاال مورد بررسي 0 ،مورد آن ترکیبي از نوع توصیفي و استنباطي (18/3
درصد) ،تحلیل استنباطي 25 ،مورد با  22/42درصد و کیفي نیز  )13/02( 4مورد
فراواني ،مشاهده گرديد و در مجلة آموزش عالي خارج از کشور 10 ،مورد از تحلیل
توصیفي 2 ،مورداستنباطي 25 ،مورد توصیفي -استنباطي براي تحلیل يافتههاي خود
بهره بردهاند.

بحث و نتيجهگيري
با توجه به مقاالتي که تحلیل و بررسي شد ،در مجلة آموزش عالي ايران ،بیشتري
رويکرد مورد استفاده از نوع کمي ،نمونهگیري نیز از نوع کمي ،ابزار جم آوري،
پرسشنامه از نوع بسته پاسخ ،تحلیل آماري بهصور استنباطي و در مجلة آموزش
عالي هلند ،رويکرد از نوع کیفي؛ نمونهگیري از نوع کمي ،و ابزار جم آوري ،اسناد و
مدارک و تحلیل آماري نیز به صور توصیفي است.
به طور کلي با تحلیل مقاال صور گرفته در حیطة آموزش عالي ايران و
مقايسة آن با تحقیقا آموزشعالي هلند ميتوان به اي نتیجه دست يافت که رويکرد
اصلي در پژوهش در تحقیقا آموزشعالي ايران از نوع کمي با نمونهگیري کمي
است و همراه با تحلیلهاي خشک آماري صور گرفته است؛ در مقابل ،رويکرد
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اصلي پژوهش در تحقیقا آموزش عالي هلند از نوع کیفي بوده است و به نظر
ميرسد که پژوهشهاي مرتبط با آموزش عالي در ايران مسیري ديگر ميپیمايد.
هرچند نميتوان گفت که رويکرد کمي بهتر از رويکرد کیفي است؛ زيرا هر کدام از
اي دو رويکرد مزايايي دارند؛ اما با قطعیت ميتوان گفت که آموزشعالي و مسائل و
چالشهاي آن را تنها با رويکرد کمي آماري نميتوان حل کرد .اي در حالي است که
محتوا يا بخش اصلي از کتابهاي مرج و دايرهالمعارفها (دنزي و لینکل :2112 ،
 ،230تشکري و تدلي  )28 :1558 ،کتابهاي روش تحقیق (گال و همکاران:2834 ،
 ،20جانسون و کريستنس  ،12 :1552 ،بوگدان و بیکل  ،84 :1554 ،مکس ول ،
 )22 :2114و مجال پژوهشي مربوط به آموزش عالي (پژوهش کیفي  ،مجلة بی
المللي مطالعا کیفي در تعلیم و تربیت ) همگي نشان از رهیافتي جديد (کیفي و
ترکیبي) در تحقیقا تربیتي دارند که هنوز جاي اي مسأله در تحقیقا ايراني خالي
است .نتايج اي تحقیق با تحقیق لطفآبادي ،نوروزي و حسیني ( )2834همسوست.
همچنی اي محققان در تحقیق خود ضم توجهي که به تأکید در دانشگاهها به
رويکرد کمي داشتهاند ،به اي نتیجه دست يافتهاند که پژوهشگراني که به تحقیق کمي
روي آوردهاند معتقدند که استادان قديميترِ دروس روش تحقیق عموماً در سي تا
چهل سال قبل در کشورهاي غربي تحصیل کرده و غالباً به نظام کميگراي پژوهشي
آن سالها همچنان پايند بوده و نميتوانند به ناديده گرفت يا تغییرا اساسي در
ديدگاههايي بپردازند که سالها از آن دفاع کردهاند .آنان معتقدند که آثار علمي و
برنامهها و محتواي تدريس اي استادان بیانگر اي واقعیت است .الزم به ذکر است که
اي تحقیق نسبت به تحقیقا ديگري که در اي زمینه صور گرفته ،به پژوهش
حاضر نزديکي و همگرايي بیشتري دارد.
در مجموع ،داليل گرايش تحقیقا تربیتي در ايران به طور کلي و آموزش عالي
به طور خاص به روششناسيهاي کمي را ميتوان در چند عامل خالصه نمود .اولی
1. Denzin
2. Lincoln
3. Tashakori
4. Teddlie
5. Johnson
6. Christensen
7. Bogdan
8. Biklen
9. Maxwell
10. Qualitative Inquiry
11. International Journal of Qualitative Studies in Education
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عامل را به تأسي از لطف آبادي ،نوروزي و حسیني ( )2834ميتوان شیوة آموزش و
رويکرد تدريس اساتید دانشگاههاي ايران و مناب درسي روش تحقیق دانست؛ به
عبار  ،ديگر اساتیدي که درس روش تحقیق ارائه ميدهند به دلیل تأکید خود به
روش تحقیق کمي ،حاضر به ارائة رويکرد کیفي در سر فصلهاي خود و در نتیجه
آشنا شدن و متمايل شدن پژوهشگران جوان به رويکردهاي پژوهش کیفي و ترکیبي
نیستند.
دومی دلیل رويآوردن پژوهشگران به تحقیقا کمي را ميتوان با نگاه
ابزارانگارانه تحلیل نمود .بسیاري از پژوهشگران ،پژوهش را براي ارتقاي حرفهاي
انجام ميدهند و لذا چاپ مقاله به خودي خود و توسعة مرزهاي دانش براي آنها
کمتر اهمیت دارد (البته اي مورد در اکثر تحقیقا ايراني صادق است؛ به طوري که با
وجود کسب رتبه شانزدهم در تولید علم در جهان از سوي ايران ،در تجاريسازي آن
جايگاه بسیار ضعیفي دارد)؛ بنابراي  ،در چنی مواردي چاپ و افزايش احتمال چاپ
مقاله اهمیت دارد ،و با توجه به نگاه اغلب اعضاي هیأ تحريرية مجال به پژوهش
که برگرفته از دهههاي گذشته به صور کمي است ،احتمال چاپ مقاله با رويکرد
کمي باالتر است و در نتیجه پژوهشگران متمايل به انجام تحقیقا کیفي اما اصیل
نیستند .يکي از نويسندگان اي مقاله ،تجارب مکرّري از اي موضوع دارد.
گر چه نويسندگان اي مقاله به تأسي از آيزنر ( )2112معتقد به رجحانِ هیچ يک
از رويکردهاي پژوهشي بر ديگري نیستند ،با اي حال به اهمیت تنوع روششناسي در
تحقیقا تربیتي معترفند و معتقدند ،بسیاري از موضوعا به صور کیفي و ترکیبي
قابل پژوهش هستند؛ در واق  ،با وجود اهمیت همة رويکردهاي تحقیقاتي جاي خالي
رويکردهاي کیفي و ترکیبي همچنان به طور کامل حس ميشود؛ به طوري که نتايج
حاصل از اي پژوهش نشان داد که کمتر از ده درصد از تحقیقا مورد بررسي در
حیطة آموزش عالي با رويکرد کیفي و ترکیبي انجام يافتهاند.
در نهايت اينکه کميگرايي که مبتني بر پوزيتیويسم يا اثبا گرايي است ،مدعي
وحد روش در تمام علوم است؛ به اي معنا که فرضیهها در تمامي علوم اعم از
انساني (از جمله آموزش عالي) و تجربي زماني اعتبار مييابد که با روشهاي علم
تجربي به اثبا برسند .از ويژگيهاي اصلي رويکردهاي کمي که مبتني بر اثبا گرايي
است ،مشاهدهپذيري ،آزمونپذيري ،اثبا پذيري و تکرارپذيري است .پنداشت
«انسان» به مثابه «شيء» که از آن تحت عنوان «شيءگونگي» ياد شده است مورد انتقاد
جدي انديشمندان در رويکردهاي غیر اثبا گرايانه قرار گرفته است؛ زيرا اي شیوه
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به تعبیر مارکوزه ،انديشمند آلماني ،موجب ميشود تا به انسان صرفاً نگاه
«تکساحتي» شود؛ در واق  ،پژوهشهاي مبتني بر اي رويکرد در حیطة آموزش عالي
به عنوان يک حوزة علوم انساني نیز ميتواند باعث ايجاد يک نگاه سطحي شده و
پژوهشهاي آموزش عالي از غناي کافي بهرهمند نشود .از طرفي ديگر ميتوان عمدة
داليل ناتواني پژوهشها و مقاال منتشر شده در نظريه پردازي و تولید دانش عمیق
در حوزة آموزش ،بويژه آموزش عالي را ،استیالي روشهاي کمي و فاصله گرفت از
روشهاي کیفي و ترکیبي دانست .دلیل شناخت و دانش سطحي به دست آمده از
شرايط نظام آموزشي و به تَبَ آن راهکارهاي سطحي ،نیز ميتواند به استیالي
رويکردهاي کمي و عدم تناسب آن با ماهیت علوم تربیتي و موضوع آن انسان ،دانسته
شود.

پيشنهادهاي پژوهش
باتوجه به مباني نظري و نتايج پژوهش حاضر ،پیشنهادهاي زيرارائه ميشود:
 .توجه بیشتر به رويکردهاي کیفي و ترکیبي در پژوهشهاي علوم انساني به
طور کلي و آموزش عالي به طور خاص؛
 .نگاه ويژه و در اولويت قرار گرفت پژوهشهاي با کیفیتي که از روش کیفي
اخذ شدهاند در مجال علمي؛
 .ارائة بخشي از سر فصل دروس روش تحقیق به مبحث پارادايمهاي پژوهش و
تبیی اي پارادايمها براي پژوهشگران جوان؛
 .شاخصهاي ارزيابي مقاال و پايان نامهها از تمرکز صرف بر روششناسي
پوزيتويسمي و کميگرا فاصله گیرد و مقاال کیفي و ترکیبي با معیارها و مالکهاي
مرتبط با خودش سنجیده شود و نیاز به طراحي مالکهاي اي دو روششناسي در
مجال و دانشگاهها و پژوهشگاهها منعکس شود.
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